
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

465/’16 

ග	 උදය පභා  ග!ම#�ල මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා-ක ප-ප - හා ආ01ක 
කට3� අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (10) 

(අ) (i) 2015 වසර �ළ ජනා<ප-�මා සහභා= > ?ෙ@ශ සංචාර කවෙ0ද; 

 (ii) එE එ එ ?ෙ@ශ සංචාරයට සහභාF > G@ගලය#ෙH න!, තන�	 සහ 
එම G@ගලය# ෙවIෙව# රාජ* සහ අ0ධ රාජ* ආයතන ?K# දරන ලද 
?යදම ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ0ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනLද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

2. 
1231/’16 

ග	 ප@ම උදයශා#ත Rණෙසේකර මහතා,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (2) 

(අ) (i) වTUයාව VසW්කෙX �Lටා ඇ- Gරා?ද*ා මක වYනාකමZ# 3  සථ්ාන 
සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අත]# දැනට සංරෂණ කට3� K_කරI ලබන සථ්ාන කවෙ0ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව0ෂවලb ෙව# කරන ලද cදd පමාණය ෙව# ෙව# 
වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iv) එd.e.e.ඊ. තසත්වාb# ?K# ?නාශ කරන ලද Gරා?ද*ා මක 
වYනාකමZ# 3  සථ්ාන කවෙ0ද; 

 (v) එම ?නාශය# ��බඳව තෙසේ	ව කර ඇ න!, තෙසේ	 වYනාකම 
ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද;  

 (vi) එම ?නාශය# ස!බ#ධෙය# h-මය �යවර ෙගන -ෙiද; 

 (vii) ඉහත KයdෙලLම k0ණ වා0තාව ඉV]ප  කර#ෙ#ද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාව ට ද#ව#ෙනLද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

3. 
1424/’16 

ග	 (ආචා0ය) බ#_ල Rණව0ධන මහතා,— ක0මා#ත හා වාlජ අමාත*�මාෙග# 
ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 201 මn# G තලම, හ!බ#ෙතොට සහ 
Zoෙනොp�ය වැU ?ෙශේෂෙය# හqනාග  පෙ@ශවල ?ශාල වශෙය# ප]සර 
සංෙrb ක0මා#ත �Lsවන බවට කර ඇ- ෙයෝජනාවට අIව 2016 ව0ෂෙXb 
එම පෙ@ශවල අt-# �LටවI ලැu ක0මා#ත කවෙ0ද; 

(අටවැU පා0oෙ!#�ව - පළcවැU සභාවාරය) 
අංක 251.] 
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( 2 ) 

 

 (ii) ප]සර සංෙrb ක0මා#ත හqනාගැhම සඳහා භා?තා කරන ද0ශකය# 
කවෙ0ද; 

 (iii) w ලංකාෙr අපනයන සැකx! කලාප �ළ සහ ඉ# �ටත සථ්ානගත කර ඇ- 
ප]සර සංෙrb ක0මා#ත කවෙ0ද; 

 (iv) උත ක0මා#ත මn# ප]සරයට ඇ-වන අLතකර බලපෑ! වැළැ{ම 
සඳහා රජය ?K# U0ෙ@|ත }යාමා0ග කවෙ0ද; 

  ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනLද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

4. 
1739/’17 

ග	 ච�#ද ? ෙ�K] මහතා,— �@ධශාසන අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) දඹVව ව#දනා ගම# සං?ධානය Z�මට අවසර ල  ආයතන හා G@ගලය# 
සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආයතනවල න! හා G@ගලය#ෙH න!, o�නය# හා _රකථන අංක 
කවෙ0ද; 

 (iii) 2010 ව0ෂෙX Kට ෙ! දවා දඹVව ව#දනා ගම#වලb �ය=ය G@ගලය# 
සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම �ය=ය G@ගලය#ෙH න! හා o�නය# කවෙ0ද; 

 (v) එම G@ගලය# දඹVව �ෙගන =ය ආයතන කවෙ0ද; 

 (vi) එෙසේ �ය=ය G@ගලය#ෙH පTdවල xබසාධනය ෙවIෙව# අමාත*ාංශය 
ෙගන ඇ- �යවර කවෙ0ද;  

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනLද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

5. 
2007/’17 

ග	 �මd ර නායක මහතා,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) මධ*ම සංසක්ෘ-ක අරcදල සහ ?ෂයභාර අමාත*වරයා අතර 
ස!බ#�කරණය සඳහා ආයතනෙX දැනට පව-න තන�	වලට අමතරව 
ෙවන  Uලධා]# ප කර -ෙiද; 

 (ii) එෙසේ න!, ප කර ඇ- Uලධා]# සංඛ*ාව සහ තන�	 කවෙ0ද;  

 (iii) එම ප {! ලබාbෙ!b අIගමනය කරන ලද කමෙrදය කවෙ0ද; 

 (iv) එම ප {! සඳහා සළකා බලන ලද අවම අධ*ාපන x_xක! කවෙ0ද; 

 (v) ඔT#ෙH වැs� හා bමනා කවෙ0ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනLද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

 

 

 

 



 

 

( 3 ) 

 

6. 
2116/’17 

ග	 ඩHලස් ෙ@වාන#ද මහතා,— කෘ�ක0ම අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) cල-r VසW්කෙX, ඔ��x�ටා# පාෙ@�ය ෙdක! ෙකො�ඨාසෙX, 
ගාමෙසේවා වස! 27කට අය  ග!මාන 114ක �ඩා කෘ�කා0�ක වැr 45 
පමණ -ෙබන බව ; 

 (ii)  ඉහත වැr අT	_ ගණනාවක Kට ප-සංසක්රණය කර ෙනොමැ- බැ?# යල 
ක#නෙXb { ෙගො{# හා අU�  ෙගො{#ට අදාළ කාලය �ළ වගා 
කට3�වල ෙයbමට ෙනොහැZ {ෙම# ඔT# ෙබොෙහෝ �ඩාවට ප { ඇ- 
බව ;  

එ�මා ද#ෙනLද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ# වැrවලට පcඛ වය ලබා b, ඒවා ප-සංසක්රණය Z�මට  
අමාත*ාංශය ස�ව ZKය! වැඩ��ෙවළ -ෙiද; 

 (ii)  එෙසේ න!, ෙමම වැr ප-සංසක්රණය Z�මට කට3� කර#ෙ#ද;  

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනLද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

7. 
2138/’17 

ග	 (ෛවද*) නo#ද ජය-ස්ස මහතා,— උසස් අධ*ාපන හා මහාමා0ග 
අමාත*�මාෙග# ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව0ෂෙXb අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) ?භාගය සඳහා �ව ?ද*ා ?ෂය 
ධාරාෙව# යාපනය, Zoෙනොp�ය, ම#නාරම, cල-r සහ වTUයාව 
VසW්කවo# ෙපh KY |ෂ*ය# සංඛ*ාව; 

 (ii) එම සංඛ*ාෙව#, ?ශව්?ද*ාල පෙrශය සඳහා x_xක! ලැu |ෂ*ය# 
සංඛ*ාව සහ ප-ශතය; 

 (iii) ෛවද* �ඨ සඳහා x_xක! ලැu |ෂ*ය# සංඛ*ාව සහ ප-ශතය; 

 (iv) ෛවද* �ඨ සඳහා x_xක! ලැu |ෂ*යා ෙහෝ |ෂ*ාවෙH අවම ප-ඵලය,      
Z අගය, ඉෙගනග  පාසල හා ෙතෝරා ගI ලැu ෛවද* �ඨය; 

 එ එ VසW්කය අIව ෙව# ෙව#  වශෙය# ෙකොපමණද ය#න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද#ව#ෙනLද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 
 

 

පධාන කට3� ආර!භෙX b 
ෙය)ජනා +,බඳ දැ.�/ම 

1. 
පා0oෙ!#�ෙr සභානායක�මා,— පා0oෙ!#�ෙr �ස{්!,— පා0oෙ!#�ෙr සථ්ාවර 

Uෙයෝග අංක 7L ?<?ධානවල සහ 2016.03.08 වැU Vන පා0oෙ!#�ව ?K# ස!මත කරන 
ලද ෙයෝජනාවල �ම  සඳහ#ව  -�ණ ද, අද Vන �ස{්! පැවැ ෙවන කාල ෙrලාව             
k. භා. 9.30 Kට අ. භා. 9.30 දවා ?ය 3� ය. අ. භා. 9.30ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනො?මසා 
පා0oෙ!#�ව කdතැ�ය 3� ය.  
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2.  
පා0oෙ!#�ෙr සභානායක�මා,— පා0oෙ!#�ෙr කට3�,— න*ාය පතෙX පධාන 

කට3�වල අංක 1 දරන ?ෂය ��බඳ වැඩ අද Vන �ස{්ෙ!b පා0oෙ!#�ෙr  අංක 7 දරන 
සථ්ාවර UෙයෝගෙයL  සහ අද Vන පා0oෙ!#�ව ?K# ස!මත කරන ලද ෙයෝජනාෙr 
?<?ධානය#ෙග# Uදහස ්?ය 3� ය. 
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1. 

පා. 216/’18 

ග	 Vෙ#ෂ් Rණව0ධන මහතා    

ග	 වාxෙ@ව නානායකාර මහතා    

ග	 චමd රාජපෂ මහතා   

ග	 ?මd {රවංශ මහතා    

ග	 උදය පභා  ග!ම#�ල මහතා  

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා  

ග	 මL#ද යාපා අෙiව0ධන මහතා  

ග	 සාo#ද Vසානායක මහතා  

ග	 e. �. ඒකනායක මහතා  

ග	 Uශා#ත c�ෙහ�YගමෙH මහතා   

ග	 e. රං�  ද ෙසො�සා මහතා   

ග	 මL#දාන#ද අt ගමෙH මහතා   

ග	 ෙශහා# ෙසේමKංහ මහතා  

ග	 ජානක ව��ර මහතා   

ග	 කනක ෙහේර  මහතා 

ග	 තාරක බාල�]ය මහතා  

ග	 ඉ#Vක අI	@ධ ෙහේර  මහතා 

ග	 ?මල{ර Vසානායක මහතා  

ග	 (ආචා0ය) බ#_ල Rණව0ධන මහතා  

ග	 එස්. ෙපේමර න මහතා 

ග	 �. {. චානක මහතා 

ග	 නාමd රාජප� මහතා 

ග	 පස#න රණ�ංග මහතා  

ග	 ෙරෝLත අෙiRණව0ධන මහතා 

ග	 KKර ජයෙකො� මහතා  

ග	 �යd Uශා#ත ද Kdවා මහතා  
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ග	 ෙපේමලාd ජයෙසේකර මහතා 

ග	 ?_ර ?කමනායක මහතා  

ග	 5. �. ර නායක මහතා 

ග	 (ෛවද*) රෙ!ෂ් ප-රණ මහතා  

ග	 ජය#ත සමර{ර මහතා  

ග	 ගා�  ෙලො�ෙH මහතා  

ග	 ප?තාෙ@{ ව#Uආරp� මහ �ය  

ග	 ෙජො#ස්ට# පනා#_ මහතා  

ග	 එස්. 5. c��මාරණ මහතා  

ග	 ෙලොහා# ර ව ෙ  මහතා  

ග	 ෙ Iක ?දානගමෙH මහතා  

ග	 V¡! අc¢ගම මහතා  

ග	 ෙකෙහoය ර�වැdල මහතා  

ග	 කංචන ?ෙ�ෙසේකර මහතා 

ග	 £o� ?ෙ�ෙසේකර මහතා 

ග	 ?�ත ෙi	ෙගොඩ මහතා  

ග	 සන  Uශා#ත ෙපෙ0රා මහතා  

ග	 අ	#Vක පනා#_ මහතා 

ග	 �මාර ෙවdගම මහතා  

ග	 �යංකර ජයර න මහතා  

ග	 ජනක බ¤ඩාර ෙත#නෙකෝ# මහතා  

ග	 එස්. එ!. ච#දෙසේන මහතා  

ග	 ප@ම උදයශා#ත Rණෙසේකර මහතා  

ග	 ෙමොහා# ¦යද0ශන ද Kdවා මහතා  

ග	 ච#දK] ගජbර මහතා 

ග	 Uමd ලා#සා මහතා  

ග	 ෙ. කාද0 මසත්ා# මහතා  

ග	 xස#ත Gං�Uලෙ! මහතා  

ග	 පස#න රණ{ර මහතා,— අගාමාත* සහ ජා-ක ප-ප - හා ආ01ක කට3� 
අමාත* ග	 රUd ?කමKංහ මහතා ෙකෙරL ?ශ්වාස භංග වය,—  

 

 බැq!කර වංචාව K_ Z�ෙ! අරcl# ස!මතයට පටහැUව w ලංකා මහ බැං�ව 
cදd අමාත*ාංශෙය# ඉව  කර තම# යටතට ප  කරවා ග  ෙහ�# ද; 

 

w ලංකා GරවැKෙය� ෙනො> ද, අපE0-ම  ඉ-හාසය ඇ තා > ද, බැ§යාව# 
අතර ගැsම ඇ තා > ද, අ0¨# මෙහේ#ද# මහතා w ලංකා මහ බැං�ෙr අ<ප- 
©රයට ෙයෝජනා කළ ෙහ�# ද;   
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මෑත 3ගෙX ෙලෝකෙX K_ > දැවැ#තම ªල* වංචාව වන w ලංකා මහ බැං�ෙr  
බැq!කර වංචාවට ඉතා පැහැVo ෙලස ස!බ#ධ ෙහ�# ද; 

එE වංචාෙr වංචUකය# ෙiරා ගැhම සඳහා, තම ෙ@ශපාලන Lතව�#ෙග# 
සම#?ත �Yපන ක�sව ප කර එE වංචUකය# ෙiරා ගැhමට උ සාහය දැ« 
ෙහ�#ද; 

මහ බැං� බැq!කර වංචාව ��බඳ වංචUකය# ආරෂා කර�# ද, සැබෑ ක	¢ 
යටප  කර�# ද, 2015 මා0� 17 Vන ?ෙශේෂ පකාශය කර�# පා0oෙ!#�ව 
ෙනොමග යැ> ෙහ�#ද; 

බැq!කර වංචාව ��බඳ පා0oෙ!#�ෙr ෙපො_ ව*ාපාර ��බඳ කාරක සභාව (ෙකෝ�) 
?K# ?ම0ශනය කර�# -�ය b, එE ක�sව Uෙයෝජනය කරන එස  ජා-ක 
පෂ ම#¬වරෙය� ෙවනස් කර නව සාමා�කෙය� ඇ�¡ කර එE කාරක සභාව 
හරහා Vතය# Uෙදොස් Z�මට උ සාහය ග  ෙහ�#ද; 

බැq!කර වංචාව ��බඳ පා0oෙ!#�ෙr ෙපො_ ව*ාපාර ��බඳ කාරක සභාව (ෙකෝ�) 
?K# ?ම0ශනය කර�# -�ය b ඒ ස!බ#ධෙය# කට3� කළ 3� ආකාරය ��බඳ 
එE කාරක සභාෙr සාමා�ක ම#¬ව	#ට බලපෑ! කළ ෙහ�#ද; 

මහ බැං� බැq!කර වංචාවට ස!බ#ධ බවට ඒ ��බඳ ජනා<ප- ෙකො�සෙ! b ෙහ� 
>, Uෙයෝජ* මහ බැං� අ<ප- �. සමරK] මහතාට cදd අමාත*ාංශෙX උපෙ@ශක 
තන�ර ලබා bම සඳහා අමාත* ම¤ඩලයට U0ෙ@ශ කළ ෙහ�#ද; 

මහ බැං� බැq!කර වංචාෙr Vතෙය� > අ0¨# මෙහේ#ද# මහතා ෙවIවට ෙවන  
අෙය� w ලංකා මහ බැං�ෙr අ<ප- ©රයට ප  Z�මට ජනා<ප-වරයා කට3� 
කරන ෙමොෙහොෙ  b නැවත  ඔ®ව එE ©රයට ප  කර ගැhමට දැවැ#ත වෑයම 
දැ« ෙහ�#ද; 

බැq!කර වංචාෙr Vතෙය� {ම ෙහේ�ෙව# අ0¨# මෙහේ#ද# මහතාට මහ බැං� 
අ<ප- තන�ර අL� {ෙම# පx ද ඔ®ට Kය අමාත*ාංශෙX උපෙ@ශක තන�ර 
ලබා _# ෙහ�#ද; 

අ0¨# මෙහේ#ද# මහතා w ලංකාෙව# �ට වන ෙත ඔ® ?ෙ@ශගත {ම වළවන 
අ<කරණ Uෙයෝගය ලබා ගැhම මග හැ�ෙම# ඔ®ට ?ෙ@ශගත { අ<කරණය මග 
හැර Keමට අවස්ථාව සැල� ෙහ�#ද; 

cදd අමාත*වරයාට පමණ බලතල }යා මක කළ හැZ,  
(i) 1949 අංක 58 දරන ªල* පනත 

(ii) 1953 අංක 24 දරන ?Uමය පාලන පනත 

(iii) 1923 අංක 8 දරන ෙ@�ය භා¤ඩාගාර �dප  පනත 

 (iv) 1937 අංක 7 දරන oයාපVං� කළ සක්#ධ සහ x��! ආඥාපනත 

(v) 1944 අංක 16 දරන ªල* සං�ත අරcදd ආඥාපනත 

(vi) 1988 අංක 30 දරන බැං� පනත 

(vii) 1979 අංක 35 දරන අ?Uශ�්ත අරcදd පනත 

(viii) 2006 අංක 5 දරන cදd ?°@<කරණ වැළැ{ෙ! පනත 

(ix)  2006 අංක 6 දරන ªල* ගIෙදI වා0තා Z�ෙ! පනත 

යන අණ පන  ඒ බව දU�# ම w ලංකා මහ බැං�ව තම# යට තට ප  කර ගU�# 
එE අණ පන  යටෙ  බලතල }යා මක Z�ම ෙහේ�ෙව# රෙ� ආ01කය සහ ªල* 
පාලනය ස!බ#ධෙය# ඉතාම වැදග  ව#නා > අණ පන  උdලංඝණය කළ  
ෙහ�# ද; 
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ආ01ක කට3� ��බඳ අමාත*ාංශය ද, ආ01ක කළමනාකරණ ක�sව හරහා cදd 
අමාත*ාංශය ද, w ලංකා මහ බැං�ව ද, තම# යටතට ෙගන පx=ය ෙතවසර �ළ 
ජා-ක ආ01කය ෙමෙහය{ෙ! ප-ඵලය ෙලස ආ01ක ව0ධනය අඩපණ {ෙම# ද, 
ෙකොටස් ෙවළඳෙපොල කඩා වැeෙම# ද, උ@ධමනය පාලනය කළ ෙනොහැZ අ3]# 
ඉහළ යෑෙම# ද, ෙපො³ අIපාතය 5ඝ ව0ධනයට ල {ෙම#  ද, ?ෙ@�ය 
ආෙයෝජකය# ආෙයෝජන හ�ලාෙගන w ලංකාෙව# ඉව  {ෙම# ද දැවැ#ත 
ආ01ක අ0�දය U0මාණය කර ජනතාව �ඩාවට ප කර ඇ- ෙහ�# ද; සහ 

h-ය සහ සාමය ��බඳ අමාත*©රය දර�# KY කාලය �ළ මහIවර Vස්Wකය �ළ 
ඇ- > ෙනොස#x#කා� ත  වය හcෙr Kංහල, ෙදමළ සහ cස්o! ජනතාවට 
ආරෂාව සැල5මට ෂlක �යවර ගැhමට අසම {ෙම# �?ත සහ ෙ@පළ හාU 
K_ {ෙම# ජා-ක සම=ය බරපතළ ෙලස ප¡_ කර�# ජාත*#තර පජාව �ළ w 
ලංකාෙr ප-«පය කැළැd කළ ෙහ�# ද; 

අගාමාත* ග	 රUd ?කමKංහ මහතාට තව_රට  අගාමාත*වරයා ෙලස ද, අමාත* 
ම¤ඩලෙX අමාත*වරෙය� ෙලස ද, කට3� Z�ෙ! හැZයාව ��බඳව ෙම#ම එ�මා 
අගාමාත* ©රය දරන ආ¤£වට කට3� Z�ෙ! හැZයාව ��බඳවද ?ශ්වාසය 
ෙනොපව-න බවට ෙමම පා0oෙ!#�ව ෙයෝජනා ස!මත කර�. 

*2. 
පවාහන හා K?d Rව# ෙසේවා අමාත*�මා,— ෙමෝට0 වාහන පනත යටෙ  Uෙයෝග    

(අංක 1),— (203 වැU අ<කාරය >) ෙමෝට0 වාහන පනෙ  8, 14 සහ 30 වග#- සමඟ Zය?ය 
3�, එE පනෙ  237 වග#-ය යටෙ  ෙමෝට0 වාහන (ගාස�්) Uෙයෝග ස!බ#ධෙය# 
පවාහන හා K?d Rව# ෙසේවා අමාත*වරයා ?K# සාදන ල_ව, 2018 ජනවා] 15 Vනැ- අංක 
2054/6 දරන අ- ?ෙශේෂ ගැස� පතෙX පළ කරI ලැබ, 2018.03.20 Vන ඉV]ප  කරන ලද 
Uෙයෝග අIමත කළ 3� ය. 

(අමාත* ම¤ඩලෙX අIම-ය ද#වා -ෙi.) 
*3. 
පවාහන හා K?d Rව# ෙසේවා අමාත*�මා,— ෙමෝට0 වාහන පනත යටෙ  

Uෙයෝග  (අංක 2),— (203 වැU අ<කාරය >) ෙමෝට0 වාහන පනෙ  143 වග#-ය 
සමඟ Zය?ය 3�, එE පනෙ  237 වග#-ය යටෙ  ෙමෝට0 වාහන (අ<ෙr= 
මහාමා0ග) Uෙයෝග ස!බ#ධෙය# පවාහන හා K?d Rව# ෙසේවා අමාත*වරයා ?K# 
සාදන ල_ව, 2018 ජනවා] 15 Vනැ- අංක 2054/8 දරන අ- ?ෙශේෂ ගැස� පතෙX පළ 
කරI ලැබ, 2018.03.20 Vන ඉV]ප  කරන ලද Uෙයෝග අIමත කළ 3� ය. 

*4. 
පවාහන හා K?d Rව# ෙසේවා අමාත*�මා,— ෙමෝට0 වාහන පනත යටෙ  

Uෙයෝග  (අංක 3),— (203 වැU අ<කාරය >) ෙමෝට0 වාහන පනෙ  215අ වග#-ය 
සමඟ Zය?ය 3�, එE පනෙ  237 වග#-ය යටෙ  ස්ථාhය දඩ Uෙයෝග 
ස!බ#ධෙය# පවාහන හා K?d Rව# ෙසේවා අමාත*වරයා ?K# සාදන ල_ව, 2018 
ජනවා] 15 Vනැ- අංක 2054/9 දරන අ- ?ෙශේෂ ගැස� පතෙX පළ කරI ලැබ, 
2018.03.20 Vන ඉV]ප  කරන ලද Uෙයෝග අIමත කළ 3� ය. 

*5.  
අ<කරණ සං?ධාන (සංෙශෝධන) පන  ෙකs!පත — ෙදවැUවර Zය{ම.  

(අමාත* ම¤ඩලෙX අIම-ය ද#වා -ෙi.) 
*6. 
ෙකොළඹ ව*ාපාර වස්� ?Uමය ස්ථානය අසාcLකරණය Z�ෙ! පන  ෙකs!පත — 

කාරක සභාව. 

*7. 
අපරාධ න£ ?ධාන සංගහය (?ෙශේෂ ?<?ධාන) (සංෙශෝධන) පන  ෙකs!පත — 

ෙදවැUවර Zය{ම.  
(අමාත* ම¤ඩලෙX අIම-ය ද#වා -ෙi.) 
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*8. 
w ලංකා වාlජ සමථ මධ*ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන  ෙකs!පත — ෙදවැUවර 

Zය{ම.  
(අමාත* ම¤ඩලෙX අIම-ය ද#වා -ෙi.) 

*9.  
x��!ප  ?Uමය පන  ෙකs!පත — ෙදවැUවර Zය{ම.  

(අමාත* ම¤ඩලෙX අIම-ය ද#වා -ෙi.) 
*10. 
cදd හා ජනමාධ* අමාත*�මා,— xරාබ_ ආඥාපනත යටෙ  U ෙrදනය,— 

xරාබ_ ආඥාපනෙ  (52 අ<කාරය >) 32 වග#-ය සමඟ Zය?ය 3� 25 
වග#-ය යටෙ  වා0�ක ම පැ# බලපත ගාස්� ස!බ#ධෙය# cදd හා 
ජනමාධ* අමාත*වරයා ?K# පනවන ල_ව, 2017 ෙදසැ!බ0 11 Vනැ- අංක 
2049/4 දරන අ- ?ෙශේෂ ගැස� පතෙX පළ කරI ලැබ, 2018.03.20 Vන ඉV]ප  
කරන ලද Uෙrදනය අIමත කළ 3� ය. 

(අංක 1004 දරන xරාබ_ Uෙrදනය)  
(අමාත* ම¤ඩලෙX අIම-ය ද#වා -ෙi.) 

*11. 

සංව0ධන උපාය මා0ග හා ජාත*#තර ෙවළඳ අමාත*�මා,— කෙමෝපාය සංව0ධන 
ව*ාපෘ- පනත යටෙ  Uයමය (අංක 1),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංව0ධන ව*ාපෘ- 
පනෙ  3 (4) වග#-ය යටෙ  සංව0ධන උපාය මා0ග හා ජාත*#තර ෙවළඳ අමාත*වරයා 
?K# සාදන ල_ව, 2014 ·U 16 Vනැ- අංක 1867/5 දරන අ- ?ෙශේෂ ගැස� පතෙX පළ කරන 
ලද Uයමය සංෙශෝධනය කර�# 2017 ෙදසැ!බ0 29 Vනැ- අංක 2051/38 දරන අ- ?ෙශේෂ 
ගැස� පතෙX පළ කරI ලැබ, 2018.03.20 Vන ඉV]ප  කරන ලද Uයමය අIමත කළ 3� ය. 

(අමාත* ම¤ඩලෙX අIම-ය ද#වා -ෙi.) 
*12. 

සංව0ධන උපාය මා0ග හා ජාත*#තර ෙවළඳ අමාත*�මා,— කෙමෝපාය සංව0ධන 
ව*ාපෘ- පනත යටෙ  Uයමය (අංක 2),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංව0ධන ව*ාපෘ- 
පනෙ  3 (4) වග#-ය යටෙ  සංව0ධන උපාය මා0ග හා ජාත*#තර ෙවළඳ අමාත*වරයා 
?K# සාදන ල_ව, 2018 මා0� 16 Vනැ- අංක 2062/47 දරන අ- ?ෙශේෂ ගැස� පතය මn# 
සංෙශෝ<ත 2017 ෙදසැ!බ0 15 Vනැ- අංක 2049/59 දරන අ- ?ෙශේෂ ගැස� පතෙX පළ කරI 
ලැබ, 2018.03.23 Vන ඉV]ප  කරන ලද Uයමය අIමත කළ 3� ය. 

(අමාත* ම¤ඩලෙX අIම-ය ද#වා -ෙi.) 
*13. 
පළා  සභා හා පළා  පාලන අමාත*�මා,—  පළා  සභා මැ-වරණ ෙකො�ඨාස 5මා 

U0ණය Z�ෙ! ක�s වා0තාව,— 2017 අංක 17 දරන පන-# සංෙශෝ<ත 1988 අංක 2 දරන 
පළා  සභා ඡ#ද ?ම5! පනෙ  3අ. (11) වග#-ය පකාරව 5මා U0ණය ක�sව ?K# 
අමාත*වරයා ෙවත ඉV]ප  කරන ල_ව 2018.03.06 Vන පා0oෙ!#�ෙrb සභාගත කරන ලද 
එE ක�sෙr වා0තාව අIමත කළ 3� ය. 

*14. 
අගාමාත*�මා සහ ජා-ක ප-ප - හා ආ01ක කට3� අමාත*�මා,— ආ¤£කම 

ව*වසථ්ාව යටෙ  ¹රණය,— w ලංකා ප ජාතා#Wක සමාජවාb ජනරජෙX ආ¤£ක ම 
ව*වසථ්ාෙr 153 ව*වස්ථාව පකාරව ජනා<ප-වරයා ?K# ආ¤£කම ව*වසථ්ා සභාෙr 
අIම-යට යට ව 2015.11.27 වැU Vන Kට බලපැවැ ෙවන ප]V එp. එ!. ගා�  
?ෙ�Kංහ මහතා ?ගණකා<ප-වරයා වශෙය# ප කර ඇ- ෙහ�#ද; 

?ගණකා<ප-වරයාෙH  වැsප  w  ලංකා ප ජාතා#Wක සමාජවාb ජනරජෙX ආ¤£ක ම 
ව*වසථ්ාෙr 153 (2) ව*වසථ්ාව පකාරව පා0oෙ!#�ව ?K# Uශ්චය කරI ලැ�ය 3� 
අතර රජෙX ඒකාබ@ධ අරcදලට වැය බර වන ෙහ�#ද;  

 

 



 

 

( 9 ) 

 

ජනා<ප-වරයා ?K# 2017.11.14 වැU Vන ඉV]ප  කරන ලද අමාත* ම¤ඩල 
සංෙ@ශයට අදාළව 2017.12.05 Vනැ- අමාත* ම¤ඩල ¹රණය අIව ?ගණකා<ප-,   එp. 
එ!. ගා�  ?ෙ�Kංහ මහතාට පහත ප]V වැs� හා bමනා ෙග{මට අIම-ය ලබා b ඇ- 
ෙහ�#ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැU Vන Kට රාජ* ප]පාලන චකෙdඛ අංක 6/2006 අIව  
SL - 4 වැs� ප]මාණෙX 08 වැU වැs� �යවෙ0 �Lsවා වැs� ෙග{ම 
හා තන�රට L� අෙන�  bමනා ෙග{මට; 

(ආ) රාජ* ප]පාලන චකෙdඛ අංක 3/2016 අIව 2016.01.01 වැU Vන Kට 
වැsප ප]ව0තනය Z�ෙ! b SL – 4 වැs� ක මය යටෙ  එම 
චකෙdඛෙX උපෙදස් ප]V වැs� ප]ව0තනය කර ෙග{මට; සහ 

 (ඇ) එE වැs� ප]මාණයට අදාළ වා0�ක වැs� ව0ධක ෙග{මට. 
 

ඊට අI¾ලව, w ලංකා ප ජාතා#Wක සමාජවාb ජනරජෙX ආ¤£ක ම ව*වස්ථාෙr 
153 (2) ව*වසථ්ාව පකාරව, ?ගණකා<ප-, එp. එ!. ගා�  ?ෙ�Kංහ මහතා ෙවත රජෙX 
ඒකාබ@ධ අරcදලට වැය බර වන ප]V ඉහත සඳහ# මාKක වැsප හා bමනා ෙග{ම කළ 
3� යැ� ෙමම පා0oෙ!#�ව Uශ්චය කර�.  

*15.  
අගාමාත*�මා සහ ජා-ක ප-ප - හා ආ01ක කට3� අමාත*�මා,— ආ¤£කම 

ව*වසථ්ාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— w ලංකා පජාතා#Wක සමාජවාb ජනරජෙX ආ¤£කම 
ව*වසථ්ාෙr 104ආ (5) (අ) ව*වසථ්ාව පකාරව මැ-වරණ ෙකො�ෂ# සභාව ?K# සාදන ලද, 
2017 ෙදසැ!බ0 04 Vනැ- අංක 2048/1 දරන අ- ?ෙශේෂ ගැස� පතෙX පළ කරන ල_ව, 
2018.01.23 Vන ඉV]ප  කරන ලද ජනමත?චාරණයකb ෙහෝ ඡ#ද ?ම5මකට අදාළ කාල5මාව 
�ළ ?ද¿  හා cÀත ජනමාධ* ?K# ��පැVය 3�, මාධ* උපමාන අIමත කළ   3� ය. 

(අමාත* ම¤ඩලෙX අIම-ය ද#වා -ෙi.) 

*16. 
?Kවන ආ¤£කම ව*වස්ථා සංෙශෝධනය පන  ෙකs!පත — ෙදවැUවර Zය{ම. 

(අමාත* ම¤ඩලෙX අIම-ය ද#වා -ෙi.) 

*17. 
ෙබෞ@ධ ?හාර ෙ@වාලග! (සංෙශෝධන) පන  ෙකs!පත — ෙදවැUවර Zය{ම. 

(අමාත* ම¤ඩලෙX අIම-ය ද#වා -ෙi.) 

*18. 
ෙථේරවාb ÂÃ ක-කාව  (oයාපVං� Z�ෙ!) පන  ෙකs!පත — ෙදවැUවර 

Zය{ම. 
(අමාත* ම¤ඩලෙX අIම-ය ද#වා -ෙi.) 

*19. 
ආ¤£කම ව*වස්ථාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— ?වාදය  කd තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ·U 22),— “w ලංකා පජාතා#Wක සමාජවාb ජනරජෙX ආ¤£කම ව*වස්ථාෙr 
104ආ (5)(අ) ව*වස්ථාෙr ?<?ධාන පකාරව මැ-වරණ ෙකො�ෂ# සභාව ?K# 2016 
ෙපබරවා] 25 Vනැ- අංක 1955/19 දරන අ- ?ෙශේෂ ගැස� පතෙX පළ කරI ලැබ, 
2016.05.06 Vන ඉV]ප  කරන ලද, ජනමත?චාරණයකb ෙහෝ ඡ#ද ?ම5මකට අදාළ 
කාල5මාව �ළ ?ද¿  හා cÀත ජනමාධ* ?K# ��පැVය 3� උපමාන ෙහව  
මා0ෙගෝපෙ@ශ/ ෙමෙහ3! ප-ප - අIමත කළ 3� ය.” යIෙව# ෙයෝජනා කරන 
ලV#, පශ්නය සභාÂcඛ කරන ලb.  

20. 
w ලංකා ෙසේවා �]ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන  ෙකs!පත — 

ෙදවැUවර Zය{ම.  

21. 
ළමා Gන	 ථාපන ෙ#දය (සංසථ්ාගත Z�ෙ!) පන  ෙකs!පත — ෙදවැUවර Zය{ම.  
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22. 
w ලංකා එස  }ස-්යාU සෙහෝදර වය (සංසථ්ාගත Z�ෙ!) පන  ෙකs!පත — 

ෙදවැUවර Zය{ම.  

23. 
w ලංකා කා#තා ස!ෙ!ලනය (සංසථ්ාගත Z�ෙ!) පන  ෙකs!පත — ෙදවැUවර 

Zය{ම.  

24. 
ෙමොනරාගල VසW් කා#තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත Z�ෙ!) පන  ෙකs!පත — 

ෙදවැUවර Zය{ම.  

25. 
ලසාoය# සමාජÆය අධ*ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත Z�ෙ!) පන  ෙකs!පත — 

ෙදවැUවර Zය{ම.  

26 
ජාත*#තර කා#තා සහ ළමා අ�¹# x�Eෙ! සභාව (සංසථ්ාගත Z�ෙ!) පන  

ෙකs!පත — ෙදවැUවර Zය{ම.  

27. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත Z�ෙ!) පන  ෙකs!පත — ෙදවැUවර 

Zය{ම.  

28. 
ද ඉ#සY්Y3� ඔෆ ්ස0Yෆ�� පio එකT#ට#�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත Z�ෙ!) 

පන  ෙකs!පත — ෙදවැUවර Zය{ම.  
 

* සල2ෙණ� හ5�ව. ලබ�ෙ� ආ78ෙ� කට9� ය. 
 

 


